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ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΗΣ 12.05.2021 

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 1.30 μ.μ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Χανδράκης Δημήτριος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών).  

2. Φουντάς Στυλιανός, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

3. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. 

4. Φαχαντίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής. 

5. Βλασίδης Βλάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών. 

6. Καφετζόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7. Βούβαρης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.  

8. Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

9. Βεργίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

 

ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ: Η κ. Βέτα Σταθάκη και ο κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης που εκτελούν χρέη Γραμματέα. 

 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με έγγραφη πρόσκληση, 

να παραστούν στη σημερινή συνεδρίαση. 

 

Η συνεδρίαση διεξάγεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα zoom. 

 

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας του σώματος, αρχίζει η συνεδρίαση. 
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Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2.i, 1.Α1, 1.Α3, 1.Γ2, και 1.Δ. 

 

 

2. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις, Προτάσεις 

 

i. Λήψη απόφασης για τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 330/06.05.2021 απόφασης (θέμα: Α3.7) ως 

τα αποτελέσματα του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης του Γνωστικού Αντικειμένου «Εκπαίδευση 

Ατόμων με Αυτισμό» για τη Χορήγηση Υποτροφιών στους επιτυχόντες του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων ΟΠΣ 5085324 - ΕΣΠΑ 2014-2020, 

Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"-ΑΠ 6: "Βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος", που συγχρηματοδοτείται  από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ 

αριθμ. 21/26.04.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 330/6-5-2021  έκτακτης συνεδρίασης  της Επιτροπής 

Ερευνών και ο υπ’ αριθμ. πρωτ. 9794/14.04.2021 φάκελος υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Γνωστικού 

Αντικειμένου «Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό», τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται το θέμα και ενημερώνει τα μέλη ότι 

κατά τον δεύτερο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ πριν την ανάρτηση του οριστικού 

πίνακα αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι η υπεύθυνη δήλωση που κατατέθηκε με τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9794/14.04.2021 φάκελο υποψηφιότητας δεν έφερε το γνήσιο υπογραφής, όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ανακληθεί ως προς το σκέλος αυτό η προηγούμενη 

απόφαση και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Διαύγειας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο νέος προσωρινός 

πίνακας κατάταξης με τους νέους επιτυχόντες/επιλαχόντες. Λόγω του ότι υπάρχει ισοβαθμία στους δύο 

επόμενους υποψήφιους θα πρέπει να διενεργηθεί κλήρωση.  

 

Κατόπιν διενέργειας κλήρωσης προκρίνεται στην πρώτη θέση της κατάταξης ο υπ’ αριθμ. πρωτ. 

10015/16.04.2021 φάκελος υποψηφιότητας και στη δεύτερη θέση της κατάταξης ο υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9804/14.04.2021 φάκελος υποψηφιότητας.   

 

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, ομόφωνα,  

 

αποφασίζει 

 

α) ανακαλεί μερικώς την υπ’ αριθμ. 330/06.05.2021 απόφαση (θέμα: Α3.7) της Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποκλειστικά ως προς τα αποτελέσματα του Γνωστικού Αντικειμένου 

«Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό» και ακολούθως ανακαλεί τη χορήγηση μερικής υποτροφίας για τη διεξαγωγή 

επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο του ως άνω Γνωστικού Αντικειμένου στον/ην επιτυχόντα/ουσα με 

υπ’αριθμ. 9794/14.04.2021 αίτηση, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας ήταν ελλιπής. 

 

β) εγκρίνει τον νέο προσωρινό πίνακα κατάταξης της υπ’ αριθμ. 9185/06.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αποκλειστικά για το Γνωστικό Αντικείμενο «Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό» και την ανάρτησή 

του στον ιστότοπο της Διαύγειας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΛΚΕ ως εξής: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΥΤΙΣΜΟ 

10015/16.04.2021 20 1 

9804/14.04.2021 20 2 

 9794/14.04.2021 - Απορριπτέα 

 

Εφόσον  δεν θα υπάρξει ένσταση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών, ο ως άνω 

προσωρινός πίνακας καθίσταται Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και αναρτάται εκ νέου στον ιστότοπο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΕΛΚΕ.                                                                     

 

γ) εγκρίνει, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει ένσταση, τη χορήγηση μερικής  υποτροφίας για τη διεξαγωγή 

επικουρικού διδακτικού έργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα παρέλθει η προθεσμία 

υποβολής ενστάσεων και έως 30/09/2021 για τα γνωστικά  αντικείμενα: 

 

  «Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό» στον/ην επιτυχόντα/ουσα με υπ’αριθμ. 10015/16.04.2021 αίτηση 

και  

 

με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή 1.300€, διότι πληροί όλα τα απαιτούμενα & επιθυμητά προσόντα των υπό 

πλήρωση θέσεων & συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης, 

λόγω κωλύματος ή παραίτησης, κατόπιν υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του/ης εκάστοτε 

επιτυχόντα/ούσα και με επιλογή του επόμενου κάθε φορά υποψηφίου από τον Πίνακα επιτυχόντων και 

επιλαχόντων. 

 

Θεσσαλονίκη 13/05/2021 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε. 

(Επιτροπή Ερευνών) 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 

 

Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης 

ΑΔΑ: ΨΘΤΦ469Β7Ι-ΜΔ9


		2021-05-13T09:33:33+0300
	Athens




